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Belgian Quality Association

BQA

Eindverslag 

Gegevens van de onderneming 
Naam: SB Management bvba 

Straat: Gemeentestraat 152 

Postcode, Stad: 3010 Leuven 

Land: België 

 Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 

Contactpersoon: Van Rhee 

e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be 
De geauditeerde vestigingen en departementen zijn in de eindbeoordelingsmatrix opgenomen. 

Certificaatgegevens 
Toepassingsdomein: Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en 

management. 

Audit frequentie (maanden): 12 

EAC sector: 37 NACE: 7022 

Personeel: 2   

Norm: ISO 9001 : 2008 

Documenten die met het oog op 

de voorbereiding van de audit 

worden onderzocht: 

Kwaliteitshandboek versie 9 

Audit gegevens 
Audit: Opvolgingsaudit 

Datum: 10/01/2017 

Mensdagen ter plaatse: 0.5 

Referentie audit werkplan: BQA_QMS_370_8633_20161104_O2.3_WPT 

Auditploeg 
Hoofdauditor Dirk Simoens (DDS) 
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Belgian Quality Association

BQA

Lijst van vestigingen 
 
Naam Straat Postcode Stad Land 

SB Management bvba Gemeentestraat 152 3010 Leuven België 

 

Lijst van de departementen en verantwoordelijken 
 
Code Afdeling Verantwoordelijke(n) 

AANK Aankoop Jan Roel Van Rhee 

DIR Directie Jan Roel Van Rhee 

PROD Levering van diensten  Jan Roel Van Rhee 

QMS Kwaliteitsmanagementsysteem Jan Roel Van Rhee 
VERK Marketing en verkoop Jan Roel Van Rhee 
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Belgian Quality Association

BQA

Eindbeoordelingsmatrix 
 

Dpf Q4.1 Q4.2 Q5.1 Q5.2 Q5.3 Q5.4 Q5.5 Q5.6 Q6.1 Q6.2 Q6.3 Q6.4 Q7.1 Q7.2 Q7.3 Q7.4 Q7.5 Q7.6 Q8.1 Q8.2 Q8.3 Q8.4 Q8.5 

AANK                        

DIR     + + + + +               

PROD           +      +  +     

QMS  +                INF  + + + + 

VERK                        

Synthese  +   + + + + +  +      + INF + + + + + 

 
 
Legende van de beoordeling: 

0 Mogelijkheid tot 
verbetering 

+ In overeenstemming met de 
norm 

- Lichte niet 
conformiteit 

-- Zware niet conformiteit M Kritische niet conformiteit die een opschorting van 
de audit met zich meebrengt 

INF Ter informatie 
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Belgian Quality Association

BQA

Auditopmerkingen 

Afdeling: DIR - Directie Jan Roel Van Rhee 

1.Eis: Q5.3 Beoordeling: + Auditor: DDS 

De strategische doelstellingen voor 2016-2018 werden bevestigd in de nieuwe versie van het kwaliteitshandboek 
met de toevoeging voor de promotie van RED-selling. 

 

2.Eis: Q5.4 Beoordeling: + Auditor: DDS 

De maandelijks in de boordtabel opgevolgde doelstellingen werden in 2016 vrijwel altijd gehaald behalve de 
indicator die het aandeel (in omzet) van de grootste klant betreft.  Vermits het om projectbusiness gaat, is dit een 
tijdelijk fenomeen waarbij dit aandeel in de laatste maanden van 2016 terug gedaald is. 

 

3.Eis: Q5.5 Beoordeling: + Auditor: DDS 

De samenwerking met freelancers is in 2016 voornamelijk in functie van enkele grote projecten (Aldi, P&V) 
uitgebouwd.  De samenwerking met freelancers is gebaseerd op een duidelijk proces: ervaring in verkooptraining, 
evaluatie door middel van bespreking van een aantal cases en deelname aan trainings (vb: Veronique, Pascal). 

 

4.Eis: Q5.6 Beoordeling: + Auditor: DDS 

De evaluatie over 2016 van alle items van de management review werd in het verslag van 4/1/2017 opgenomen.  
De nieuwe doelstellingen voor 2017 werden daaruit gedefinieerd (bvb. verhoging van minimaal facturatiebedrag 
naar 10.000 euro per maand). 

 

5.Eis: Q6.1 Beoordeling: + Auditor: DDS 

De ingezette middelen zijn voornamelijk IT-middelen; er zijn een beperkt aantal kleinere investeringen gebeurd om  
de operationaliteit te garanderen.  Backup procedure werd aangepast waarbij enkel de data gebackupped worden. 

 

 

Afdeling: PROD - Levering van diensten  Jan Roel Van Rhee 

1.Eis: Q6.3 Beoordeling: + Auditor: DDS 

Per project wordt aan de deelnemers een handige syllabus bezorgd: vb. project voor Rondom. 

 

2.Eis: Q7.5 Beoordeling: + Auditor: DDS 

Project voor P&V in verband met klantgericht schrijven: registraties van offerte, projectuitwerking, evaluatie met de 
klant ) zijn beschikbaar. 

 

3.Eis: Q8.1 Beoordeling: + Auditor: DDS 

Kwaliteitscontrole op de uitgevoerde projecten is geregistreerd in de projectentabel (eindevaluatie) met details in 
emailverkeer(in de loop van het project). 
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BQA

 

 

Afdeling: QMS - 
Kwaliteitsmanagementsysteem 

Jan Roel Van Rhee 

1.Eis: Q4.2 Beoordeling: + Auditor: DDS 

Het kwaliteitshandboek werd upgedated naar versie 10; geen ingrijpende wijzigingen in de verplichte procedures. 

 

2.Eis: Q7.6 Beoordeling: INF Auditor: DDS 

Er worden geen meetinstrumenten ingezet die een verificatie of kalibratie noodzakelijk zouden maken. 

 

3.Eis: Q8.2 Beoordeling: + Auditor: DDS 

De interne audits gepland in 2016 werden alle (24) uitgevoerd.  Verslaggeving via maandelijkse verslagen: vb. 
interne audits van maart via verslag van 8/4: corrigerende maatregelen vb. aanpassing van P-MKT-003 in verband 
met mailings. 

 

4.Eis: Q8.3 Beoordeling: + Auditor: DDS 

In 2016 werd één klantenklacht behandeld waarbij de klant Aldi een bevredigende oplossing heeft gekregen.  Er 
was geen structurele maatregel ter voorkoming te nemen. 

 

5.Eis: Q8.4 Beoordeling: + Auditor: DDS 

Data-analyse betreft onder andere de opvolging van de effectiviteit van de website bij het tot stand brengen van 
prospecten. 

 

6.Eis: Q8.5 Beoordeling: + Auditor: DDS 

De tabel van corrigerende en preventieve maatregelen is bijgehouden (met inbegrip van categoriseren van de 
bron); de maatregelen vanuit interne audits (aanpassingen procedures) en klachtbehandeling (Aldi) zijn opgenomen 
in de tabel. 
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BQA

Opmerkingen tijdens de slotvergadering 
De opmerkingen en de evaluaties tijdens deze audit zijn op een bemonstering van beschikbare informatie 
gebaseerd. Het is mogelijk dat niet-conformiteiten ten opzichte van sommige vereisten van het 
referentiedocument en gebaseerd op andere informatie in de toekomst vastgesteld zullen worden. 
 
Aan het werkplan werden geen wijzigingen doorgevoerd. 
Bijlage 1: Lijst van deelnemers aan openingsvergadering en slotvergadering. 
 
Tijdens de slotvergadering werden de bevindingen van de auditoren toegelicht aan de hand van de 
eindbeoordelingsmatrix en de globale opmerkingen die door de auditoren werden geformuleerd en die hieronder 
worden opgesomd. 
 
De objectieven van de audit werden bereikt. 
Het toepassingsgebied van het management systeem is adequaat bepaald. 
 
Opmerkingen:  

De geschiktheid van het management systeem om te voldoen aan de van toepassing zijnde vereisten en 
om de beoogde resultaten te behalen: het kwaliteitssysteem voldoet aan alle vereisten.   
Interne audits en directiebeoordeling: de resultaten van de interne audits en de jaarlijkse 
directiebeoordeling worden gebruikt om het systeem te verbeteren. 

 

Besluit van de audit 
 

Op basis van de eindbeoordeling en de evaluatie van de opmerkingen stelt de 
hoofdauditor (in overleg met de andere auditoren) volgend advies voor aan 
het certificatiecomité onder voorbehoud dat het plan van corrigerende 
maatregelen voor de vastgestelde niet-conformiteiten wordt aanvaard door 
het certificatiecomité: 

Het systeem STEMT overeen met de norm ISO 9001 : 2008 

Het management systeem is doeltreffend. 
 

 
Voor akkoord met alle opmerkingen en besluit van de audit 
(De geauditeerde organisatie kan te allen tijde haar opmerkingen met betrekking tot deze audit aan BQA kenbaar 
maken.) 
 
 
 
 
 
Handtekening van de  
Directievertegenwoordiger 
 

Handtekening van de hoofdauditor 

 


